1
M ERSİN İL SAĞ LIK M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
M ersin Erdem li Devlet H astanesi
M ersin Erdemli D evlet H astanesinde Bulunan 88m2 kapalı-açık alanı K antin olarak kullanılm ak üzere 36
aylığına
Kiraya
V erilm esi
1-İhale konusu taşınm azın niteliği, yeri ve miktarı:

ihalesi

yapılacaktır.

ihale

ilanımız

ili

Mersin

K iralanacak Kısım

K antin (88m 2kapalı açık alan)

İlçesi

Erdemli

Kiralam a amacı

Kantin olarak

M ahallesi/köyü

M erkez Mah.

Kiralam a süresi

36 Ay (3 yıl)

Caddesi/

Yavuz Sultan Selim Cad.

İlk yıl Tahm ini bedel

212.742,97-TL

Pafta Ada Parsel 032c/02/45

Geçici Tem inat

19.146,86-TL

Şartnam e Bedeli 150,00-TL

ihale Tarihi ve Saati:

20.05.2021— 11:00

Y ukarıda bilgileri yer Alan kantin kiralam a ihalesi 2886 sayılı D evlet İhale K anununun 45.m addesi uyarınca A çık
tek lif usulü ile 20.05.2021 tarihinde saat:l l:0 0 ’de belirtilen tahm ini bedel üzerinden M ersin Erdemli D evlet Hastanesi
Konferans Salonunda teşekkül edecek ihale kom isyonu huzurunda yapılacaktır.
2-Şartnam e ve E k leri:Ş artnam e ve ek-1 proje Hastanem izin Satın alm a B irim inde ücretsiz görülebilir ve 150,00 TL
karşılığında tem in edilebilir. İhale D oküm an ücreti Halkbankaşı M ersin M etropol Şubesi..alıcı adı Erdemli Devlet
H a s ta n e ş iT R 26 .((001 2009.5940 00.05 0000 26 j.banN olu .Hesabım ıza yatırılacak ilgili m akbuz ihale tek lif dosyasına
konulacaktır. T ek lif verecek isteklilerin şartnam e satın alm aları zorunludur. Şartnam e alm adan ihaleye katılan istekli
firm alar
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değerlendirm e

dışı

bırakılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıda istenen belgeleri ihale saatine kadar eksiksiz olarak Eremli Devlet

Hastanesi Satın alm a birim ine teslim edeceklerdir veya 2886 sayılı Devlet İhale K anununun 37. M adde hüküm lerine
uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. T ek lif sahibi
kom isyonda hazır bulunm adığı taktirde ihale dosyasının içine tek lif m ektubunu da sunacaktır. Bu durum da posta ile
gönderilen tek lif son tek lif olarak kabul edilecektir. Diğer isteklilerden belirlenen tahm ini bedel üstünde teklifler sözlü
yada yazılı alınacaktır.
4-Tahm in Edilen bir yıllık kira bedeli (1 yıl) 212.742,97-TL İkiyüzonikibinyediyüzkırkiki-TL D oksanyedi-Krş
5-G eçici Teminat: İhaleye katılacakların en az 19.146,86-TL (Ondokuzbinyüzkırkaltı--TL Seksenaltı-Krş). tutarında
geçici tem inat verm eleri gerekm ektedir. T em inat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası,
M evduat veya Katılım B ankalarının verecekleri süresiz tem inat m ektupları ve H azine M üsteşarlığınca ihraç edilen
D evlet İç B orçlanm a Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit
tem inatlar, Alıcı adı erdem li D evlet Hastanesi H ajkbankaşı[M ersin.M etropolŞubesindeki T R 26 .0001 2009 5940
P.Q.9.Ş..Q.Q.QP.26İbanNolu.H eşabım ızayatırılacaktır.

6-İhaleye katılacakların sunm ası gereken belgeler:
a) Tebligat için ikam etgah beyanı (Nufus m üdürlüğü veya m uhtardan alınacaktır)
b) Gerçek kişi olm ası halinde nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi (aslı idarece veya noterce onaylanm ış) tüzel kişi
olması durum unda vergi kim lik num arası gösteriri belge (aslı idarece veya noterce onaylanm ış)
c) M evzuat Gereği Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili m eslek odası belgesi
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1-) Gerçek kişi olm ası halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esn a f ve sanatkarlar
odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış,odaya kayıtlı olduğunun gösterir belge
2-) Tüzel kişi olm ası halinde ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan ve
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannam esi veya İmza Sirküleri,
d-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannam esi

e-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerle tüzel kişiliğin noter tasdikli im za sirküleri,
f-) Vekaleten ihaleye katılm a halinde vekil adına düzenlenm iş ihaleye katılm aya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tastikli im za beyanamesi
g-) İlk ilan terihi itibari ile vergi dairesine burcunun bulunm adığına dair belge (ilk ilan tarihi ile ihale günü
arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün vergi daireleri veya resm i internet
sitesinden alınabilir
h-) İlk ilan terihi itibari ile SGK burcunun bulunm adığına dair belge (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki
ilk ilan ve ihale günü dahil olm ak üzere herhangi bir gün SGK daireleri veya resmi internet sitesinden
alınabilir
ı-) Gerçek kişilerden resmi kurum lardan alınmış kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması. Bu
belgeler olmadığı durum da kantin işletmeciliği iş yeri açm a belgesi özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama
konusu işin faliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşm esinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya
ilgili evrak
i-) Doküman bedeli yatırdığına dair belge 150,00TL(yüzelli-TL)
k-) Türk ceza kanunun53.m addesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğram ış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunm aya karşı suçlar,devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk,zim m et,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,gürevi kötüye kullanm a,hileli
iflas,ihaleye fesat karıştırm a, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan m alvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından m ahkum olm adığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil
(halka açık kısmı hariç) dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış adli sicil kayıt örneği
j-) Geçici tem inat bedelini belirten banka dekontu veya tem inat mektubu
k-) İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içersinde yurt içerisinde tek bir sözleşm e kapsam ında
gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlerle ilişkin olarak tek lif verilen yer için belirlenen tahm ini bedelin % 10
“ inden az olm am ak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyim belgesi.
- Bu ihalede benzer iş olarak sıcak, soğuk içecek ve yiyeceklerin hazırlanm ası veya servisinin yapılm ası işi kabul
edilecektir.
m -)İstekliler kiralanacak taşınm az ve kantin alanını yerinde görebilir.(Şartnam e ekindeki proje ve icmal dahilinde
yapıyı ihaleyi kazanan istekli firm a yapacaktır. İhaleye tek lif verecek istekliler kiralanacak alanı ve yapılacak yapının
tam am ını kabul etm iş sayılacaktır.
7- Postadaki gecikm eler, telg ra f ve faks ile yapılacak m üracaatlar kabul edilm eyecektir.
8- İdare, ihaleyi yapıp yapm am akta serbesttir.
9-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı D evlet İhale K anunu’nun 45 m addeleri açık te k lif usulü ve Sözleşm edeki genel
hüküm leri ve kantin kiralam a işine ait şartnam e ve ekindeki projeyi genel ve özel şartların tüm m addelerini önceden
okumuş ve aynen kabullenm iş sayılırlar
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ihale ilanı https://erd em lid h .sag lik .g o v .tr/ de görülebilir.
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- İHALEYE K A TILM A Y A C A K OLANLAR:
1- 4734 Sayılı K am u İhale K anunu ‘ unda belirtilen ihaleye katılm ayacak olanlar (M adde 11. M adde 17.7.M adde
52.) M addelerde belirtilen hükm e uyanlar;
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2886 Sayılı Devlet İhale K anununun değişik 6. M addesinde yazılı kim seler doğrudan veya dolaylı olarak
ihaleye katılam azlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılm ış ise, ihale bozularak geçici
teminatı, sözleşme yapılm ış ise bozularak kesin tem inatı gelir kaydedilir.
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Daha önce Bakanlığım ıza bağlı herhangi bir Hastanenin Büfe, Kantin ve benzeri yerlerin işletm eciliği
ihalesini kazanıp taahhüdünden vazgeçerek tem inatını yakan, sözleşm e im zalam ayan, işletm ecilik yaparken,
borçlarını ödem eyenler, kira ödem eleri için idarelerle m ahkem elik olanlar ve bu tip yerleri belirli bir süre
çalıştırıp bırakanlar ile kusurundan dolayı idarece sözleşm esi fesih edilenler ihaleye katılam azlar. Bu durum da
olup, katıldıkları sonradan tespit edilen katılım cıların tem inatları idareye gelir kaydedilerek sözleşm eleri fesih
edilecektir.

4-

K a n u n v e d iğ e r k a n u n la rd a k i h ü k ü m le r g e re ğ in c e g e ç ic i v e y a sü re k li o la ra k k a m u ih a le le rin e
k a tılm a k ta n y a s a k la n m ış olanlar.
İş bu ihale ceza ve yasaklam aya ilişkin hususlar hariç, m ezkur alım 4734 sayılı Kam u ihale Kanunu ve 4735
KİK sözleşm esi kapsam ına tabi değildir.
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